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o rlaria 14812018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 
BECRETAIIIIA MUNICIPAL OE A0MINl8TRAÇÃO 
ESP,ERANTINA - PIAUI 
CNPJ: 0&.&N, 117410001-8:Z 

Esi:,erantina, 26 d outubro de 2018-

Autorl:ra • Co.rrri:sdo Dlaciplln•r 
P,,rm•nente • lnl!l'taurer 
Proc.d/,n.,,t,o Adtnlnlatn,tJvo, 
Disciplinar _ _ ,.. apur-.r •~ntu•l:s< 
conduta• Ilegal• ele aervldor púb//co, 
munlcfpal. 

A PREFEITA MUNIC,IPAL O E ESPERANTINA.PI. El!itado do Piaul. 
no uso das atribuiç,õeu que lhe s&o conferidas pela Lei Orgânica do Municlplo e , 
ainda , com base nos arts. 2·02 e segulnté:111 dai Léi n<> 847/1993 - Estatuto dos 
Servidores P(>blioo,;, do M unic1plo, E : 

c ·ONSIDERANDO os fatos ocorridos que cilegaram ao conhecimento 
da administraç;!lo p,.íbllca munlcipal, qué sugerém a incorrência da servidora 
Givan i1da de Carvalho Luetos.a m uma da:111 p roibi.ções ao servidor p -:ibl lco 
previstas na Lei n • 847193. em seu art. 1:7 1: 

RESOLVE: 

Art. 1° • Fica autoriz:ado e legitimado é Comis.do Disciplinar 
Permanente, Instaurar PAO - Proced imento Administrativo Di•clpllnar, composta, 
por , E llstlnge1a de Macêdo Ferreira e Silva, CPF nº924 .412.033---04. José 
Américo da SIiva . CP n • 327_390 .953-68. e Maria do Socorro M iranda Sousa. 
CP n• 4 12-431 .703-44. pare lnvestlgar e u1<lllar na apuraçao de eventuais 
ofénsas à Lei n • 847/1983, praticadas pela servidora Glvanilda de Carv lho 
Lustose. Matrícula n• 782 , CPF n • 874 _666-723-87 . 

Ar1. 2° • A refér'ida Comissão será presidida pela servidora Eli&êngela 
d e Macédo F rr ira e Silva. 

A r1. 3" - E:sta Portaria entl'll em v igor na data d sua publicação_ 

Art. •º -Revogam-se as dlspos·lções em c ontrário. 

Publique-se: Cientifique-se e Cumpra-Sé 

Gabinete d,;,. Prefeita Munlc pai de spél'.&ntina-PI. aos vinte e seis dias do 
m ê s de outubro de dois mll e dezoito. 

Portaria 150/2018 

V ilma Carvfo Amorim 
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIP"L DE E8PERJlNTl,NA 
SECRETARIA MUNIC,IPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ESPERANTINA- PIAUI ~ -
CNPJ, 08.Sk.1741000142 F"<1:.1i i:,,.-1i1 'i U ti."\ ..... ., . ~- _.., .. 

Espemntina, 26 dé outubro dé 2018. 

Auto.riz• • Co,n/ado DJscJplln•r 
Penn•nente • lnataun,r 
Procedírn.nto Ad,nJnl•-tlvo 
Dl•clp.lllUllr ,,.,.. yurer ev.ntu•I• 
condut.111' U.,,411• " ••rvldor público 
munlcl-1. 

A PREFEIITA MUNICIPAL OE ESPERANTINA-PI, alado do Pia.ui , 
no uso d as atribuições que lhe são conferidas pele Lei O.-gênica do Munlclp io e . 
aind a. com base nos arta. 202 e seguintes da Lél nl' 847/1993 - statuto dos 
Servidores PõbUcos do Municlpio. E : 

CONSIDERANDO os fatos ocorridos quê chegairam ao conhécimonto 
da ad minis tração púb lica municipa l. qua sugerem a inoom\ncia da :111ervidora E lls. 
Regina Pereira da Rocha em uma das proibições ao Sérvidor publico previstas 
na Le i n• 1;147193, em 11éu art_ 171; 

RESOLVE: 

Art. 1• • F l(>(I 1;1utorlzado e legltlm1;1do é Coml1111Ao D ii,,;:ipllnar 
Perm anente. Instaurar PAD-Procedimento Adml:nEatrativo D ieciplinar. composta 
por. Elia.ên9ela de MaioAdo Ferreira e Silva, CPF n•924.412 .033--04, Joü 
Américo da Silva, CPF n• 327 .390_953-66."' Maria do Socorro M iraooa Sousa. 
CPF n• 41 2 .431 .703-44, para lrrv stlg.ar auxUlar na apuraça.o d ev ntuais 
ofensas Lei n· 847/1 993, pratica.das pela servidora E lls Regina Pereira da 
R.ocha, Matrlcula n,• 11310·3 , CPF n • 005 .886.003-77. 

Art. 2" • A r ferida Comlsuo será presld Ida pela servidora E llsângela 
de Ma~:o erre ra e Silva . 

Art. 3° • Esta Portaria entra em vl.gor na data de sua ,publicação_ 

Art. 4'" - Revogam__.e as d 1sp0:111ições em contrário . 

Publiquã---5'! ; C ientffique-,;e .. Cumpra- &é 

Gab inete da Prefeita Municipal de Ee,pera.ntina-PI, aOB vinte seis d ias do 
mês de outubro de dois; m il e dezoito. 

V ilme Cs,..,!t~o Amorim 
P refeita 

Portaria 15112018 

PRl!Fl!ITIJRA MUNICIPAL DE ESPERANTIN'A 
SECRETARloA MUNICIPAL DI! .AOMINl$TRAÇÃO 
ESPl!IIIANTINA - PIAUI 
CNP,.11; OO.CliH,174/0001-92 f ~ µ • •t ,1:11, tli , ., •· .. .,,.. .. - ··- .. 

ES:Pera.ntina, 26 de outubro de 20 18, 

Autoriza • Comi-lia D la-clpllnar 
P.,.,,,.nente • lnstaura.r 
Procedimento Adrnlnl.st,.tlvo 
Dl•c/pllnar para apurar evontua;s 
condut.. /lega/a de ao~ldor publico 
111unlclpal. 

A P,RE1FEITA MUNICIPAL DE ESPERANTINA- PI. Estado do Piaui no 
uso das a tribuições que -ll'le :!Ili.o conferidas pela Lei Orgênica do Município e, 

inda. com base nos rts. 202 é seguintes da Lei nº 84711993 - staluto dos 
Servidores Públicos do M unlc,pio, E : 

CONSIDERANDO os fatos ocorridos que chegaram ao conhecimento 
da 3dmin istraçao pública munic,pal. qu.e sugerem a lncon ncia do servidor 
C ustódio arlas Costa Junior em uma das · prolblçoes ao servidor públieo. 
p re11ls1as na L e i n• 847/93 , e m seu art- 171; 

RESOLVE: 

Art. 1ª - Fica autorizado e legll mado a Comissão Disciplin1>r 
Permanente, Instaurar PAD - Prooedimento Administrativo Discip lina r. composto 
por, Elisangela de Macêdo Ferreira e S Iiva, CP· n •·924 .4 12.033-04; José 
Américo da Silva , CPF n • 327-390.953-68 e Maria do Socorro M irand1;1 Sousa, 
CPF n • 412-431 _703-44, para. investlgar e auxiliar na apuração de eventuais 
o fénsas à Lei n • 84711993 , praticadas J)<':IO &ervidor Custódio F,;,.ri1;1s C-osta 
Junior. Matricula n • 1132525. CPF n • 012.883.573-70_ 

Art. 2"' - A referida Comlssao será p resid ida p,,la servidora E lisângeta 
de Maéêdo Ferreira e S ilva . 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na d ata de .sue publicaçao. 

Art_ 4° - Revogam e as dlsposiÇões em contrârio . 

Cléntifique-ue e Cu mpra, se 

Gabinete dá Prefeita Munic iptol de speranllna-PI. aos vinte e seis di,as do 
mês de outubro de dois m il e dezoito. 

V ilma ca.ieho Amorim 
Prefe,ta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 
GA81NET7E DA PREFEITA 
CNPJ: 06.554-174/0001-82 
Rua Ventador R■moa, 746 - Centro 
Esperar1tlna - PI. CEP: 64180-000 

Portaria GPME n • 16512018 Espe!'llntina, 04 de dezembro de 2018_ 

Regulam,mt,,' como será paga a 
Gretff,caç4 o por Desempenho 
Varl/Jvel do Programa Nacional de 
Melhoria: do Ace.$.$0 e da Qualidade 
d<1 Atençllo B tlsica • PMAQ-AB 
referente com base nos resultad0$. 
do 3" Ciclo de avalieç o do 
p.rograma. e cta ovtrá$ 
providéncias. 

Cons.íderando que o Incentivo financeiro do Programa. Naciona l de Melhoria 
do Ace-s-so e da Qualidade da Atença.o Básica (PMAO--AB) é um recurso de 
transferência fundo é fundo, onde o M in l11atérlo da Saóda fa2- a transferência aos 
municlpios. e cabe ao gestor munk:lpal definir a utiliz.a.çllo do récurso de acordo com 
o que se encontra detlnldo no pa;ágrafo segundo do artigo 6 ° d1;1 Portaria N º G M/MS 
204, de 29/01/2007, Portaria N º 2 _488120 11 (Po.lftica Nacional de Atençllo Básica) e 
a Portaria Nº 1.65412011 _ 

Considerando que os recur11aos advindos do repasse do inc,entivo financeiro do 
PMAO-AB, denominado componente de qualidade do Pieo de Atençao Básica 
variáve l. tem-se qu.e o mesmo é classifü::ado c;,omo repasse vincula do ao PAB 
variá vel (Portaria GM/MS Nº 1 _654/2011) , por s,ua vez, a utilização da recursos 
finance iro" do PAB !.!egue o que se encontra defin ido no parâgrafo segundo do 
artigo 6° da Portaria N" GM/MS 204, de 29/01/2007 é na Portaria N º 2.488/201 1 
(Politlca Nacional de Atenç o Básrca) . 

Con,.iderando que a referida Portaria N" 204/2007 est.abalece1.J. ainda, que a 
Gesta.o Municipal poderâ aplicar os rceul'$0S reíerenté!i ao PAB F ixo e Variâvel em 
qua lquer despesa no ambito da atençã.o básica. 

Considerando a Portaria 1369/2013 do Programa Mais Médico. no 1;1 rt ,25, 
estabeleceu que é vedado ao Mé<llco part,clpante do projeto receber valores ou 
outras vantagens de qualquer espéc e , em razAo d s.uas êlivlda.des no p ro jeto. 
d iversos daqueles; previ,.tos para o projeto_ 

Considerando que a Portaria nº 2. 777, de 04 de setembro de 2018 definiu os 
vatores a serem repassados aos municípios referente a 3• Certificação PMAQ. 




